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Komunikat nr 3(24)/2015 

Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 

z dnia 5 maja 2015 r.  

w sprawie działalności Rady Oddziału Warszawskiego PTS 

w okresie 12 marca – 5 maja 2015 r. 

 

1. W dniu 18 marca 2015 r. odbyło się seminarium naukowe prof. zw. dra hab. 

Józefa Oleńskiego pt. Rola statystyki publicznej w infrastrukturze informacyj-

nej państwa. Seminarium poświęcone było problemom uwarunkowań rozwoju 

gospodarczego i społecznego państw w kontekście powiązań tego rozwoju  

z systemami informacji, a w tym szczególnie z systemem statystyki publicznej. 

Autor zwrócił uwagę na problemy bezpieczeństwa informacyjnego i rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego, rolę integracyjną statystyki w funkcjonowaniu 

państwa i perspektywy rozwoju statystyki publicznej. Prof. Józef Oleński jest 

wybitnym uczonym, byłym Prezesem GUS, byłym Przewodniczącym Komisji 

Statystycznej ONZ i aktualnym ekspertem tej Komisji. Aktualnie jest pracowni-

kiem naukowym i dydaktycznym Szkoły im. Łazarskiego.  

Pełną informację o Profesorze można znaleźć na naszej stronie internetowej, 

gdzie również zamieściliśmy prezentację z seminarium naukowego 

(http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/). Ewentualne pytanie do autora pre-

zentacji prosimy kierować na adres: b.czerwinska@stat.gov.pl Odpowiedź 

przekażemy w pilnym terminie.  

2. W dniu 21 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie Rady Oddziału Warszawskie-

go PTS, na którym omówiono następujące sprawy: 

a) ocenę przebiegu seminarium prof. zw. dra hab. Józefa Oleńskiego, 

b) stan przygotowań do seminarium z prof. zw. drem hab. Mirosławem 

Szrederem, 

c) program do końca pierwszego półrocza br.; w tym rezygnację z semina-

rium w maju oraz potwierdzenie seminarium z prof. zw. drem hab. Jó-

zefem Pociechą (UE w Krakowie) w dniu 10 czerwca br., 

d) uzgodniono spotkania w trzecim i czwartym kwartale 2015 r. (bliższe 

uwagi patrz niżej). 

3. W dniu 22 kwietnia 2015 r. odbyło się seminarium z prof. zw. drem hab. Mi-

rosławem Szrederem — Prorektorem Uniwersytetu Gdańskiego — pt. War-
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tość poznawcza reprezentacyjnych badań statystycznych w konfrontacji z ba-

daniami sondażowymi realizowanymi w Polsce.  Seminarium dedykowane by-

ło ankieterkom i ankieterom zatrudnionym w jednostkach statystyki publicznej. 

Sieć ankieterów pracujących w statystyce publicznej PTS uznaje za najlepszą  

w Polsce i jedną z najlepszych w Europie.  

Prof. Mirosław Szreder jest wybitnym specjalistą w zakresie badań próbko-

wych. Jest autorem książek, artykułów i setek wypowiedzi medialnych związa-

nych z zagadnieniem wiarygodności badań reprezentacyjnych, rzetelności 

realizacyjnych tych badań i porównań między badaniami prowadzonymi przez 

biura badań oraz przez statystykę publiczną.  

Seminarium to miało unikatowy charakter ze względu na realizację w formule 

wideokonferencji. Do uczestnictwa w konferencji zgłosiło się 58 uczestników 

jednostkowych i zbiorowych, w tym 16 urzędów statystycznych. Łącznie  

w seminarium uczestniczyło kilkaset osób.  

Po raz pierwszy też nagrywaliśmy na wideo przebieg konferencji, a film z tego 

seminarium po opracowaniu technicznym będzie rozpowszechniany w całym 

środowisku statystyki publicznej i PTS.  

Ogromny wkład w udaną realizację tego seminarium wnieśli pracownicy Wy-

działu Informatyki US w Warszawie, a w tym przede wszystkim Panowie Le-

szek Szot i Marcin Szczepańczyk.  

Pełne nagranie zamieścimy w najbliższym czasie na naszej stronie interneto-

wej: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/. 

4. W dniu 10 czerwca 2015 r. w siedzibie US w Warszawie (ul. 1 Sierpnia 21) 

odbędzie się seminarium poświęcone statystykom i statystyce galicyjskiej  

z przełomu XIX i XX wieku oraz wkładowi statystyki galicyjskiej w rozwój staty-

styki polskiej. Seminarium poprowadzi prof. zw. dr hab. Józef Pociecha Kie-

rownik Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Oczeku-

jemy ciekawych i bogatych informacji o rozwoju badań statystycznych, eko-

nomicznych, etnograficznych i demograficznych w Galicji, a w tym opisu dzia-

łalności wielu wybitnych badaczy tamtego okresu.  

5. W drugiej połowie roku przewidujemy następujące seminaria: 

a. Wrzesień/październik — prezentacja działalności wybranego urzędu 

statystycznego na przykładzie US w Lublinie w formule „charakterysty-

ka województwa na podstawie badań, analiz, opracowań i publikacji 
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przygotowanych przez US dla społeczeństwa, samorządów, nauki  

i mediów lokalnych”. Seminarium poprowadzi dr Krzysztof Markowski 

Dyrektor US w Lublinie. Seminarium będzie realizowane w formule te-

lekonferencji.  

b. Listopad — seminarium pt. HISTORIA POLSKI W LICZBACH z udzia-

łem autorów głównych opracowań z tej serii publikacji, a w tym prof. Ju-

liusza Łukasiewicza, prof. Cezarego Kuklo, dr hab. Cecylii Leszczyń-

skiej i mgra Jana Bergera. Do udziału w seminarium zaprosiliśmy także 

prof. dra Franciszka Kubiczka Przewodniczącego Rady Statystyki. Se-

minarium będzie realizowane w formule telekonferencji.  

c. Grudzień — seminarium pt. Polska 2015 po wyborach – w świetle wy-

ników badania Diagnoza Społeczna 2015. W seminarium wstępnie za-

powiedzieli udział prof. dr hab. Janusz Czapiński – Przewodniczący 

Rady Monitoringu Społecznego, główny autor projektu Diagnoza Spo-

łeczna i współautor Raportu oraz prof. dr hab. Tomasz Panek współau-

tor projektu i współredaktor Raportu. 

Seminarium będzie realizowane w formule telekonferencji.  

6. Rada Oddziału Warszawskiego PTS prosi o zgłaszanie pytań, wniosków  

i opinii dotyczących dotychczasowych seminariów, jak i tematów planowanych 

do końca tego roku.  

7. W dniu 28 marca 2015 r. w programie radiowym RDC z prowadzącym redak-

torem Tomaszem Stawiszyńskim Wiesław Łagodziński omówił problem ryzyka 

(życiowego, ekonomicznego, społecznego itp.) w świetle badań statystycz-

nych i socjologicznych prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Statystycz-

ne. Audycja trwała ok. 30 minut.  

8. W dniu 27 kwietnia 2015 r. w programie Super Stacja TV (prowadzący Piotr  

Jędrzejek) wystąpił Wiesław Łagodziński z interpretacją zjawiska wyjazdów 

zarobkowych i ich kontekstu emigracyjnego w świetle najnowszych danych.  

W dyskusji z prowadzącym okazało się, że: dane są zawyżane, wyjazdy okre-

sowe błędnie zalicza się do definitywnych, brak jest wiarygodnych i dających 

się zweryfikować źródeł danych, najczęściej uogólnia się dane cząstkowe,  

a często też deklarowane intencje wyjazdowe traktuje się błędnie, jako dekla-

racje emigracji.  Audycja trwała ok. 25 minut.  
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9. W kwietniu br. do Redakcji Magazynu STOLICA złożyliśmy tekst Wiesława  

Łagodzińskiego opracowany we współpracy z Barbarą Czerwińską-Jędrusiak    

na temat Pragi-Południe, poświęcony genezie powstania, przekształceń i ak-

tualnej charakterystyki dzielnicy. Tekst został uzupełniony opisem jednego  

z pięciu osiedli Pragi-Południe, czyli Saskiej Kępy. Zapowiada się kontynuacja 

tego tematu.  

 

 

Rada Oddziału Warszawskiego PTS przypomina o obowiązku opłacania składek 

członkowskich w wysokości 20 zł rocznie. Składki należy wpłacać na konto: Bank 

Peko S.A. 58 1240 6218 1111 0000 4612 3181 z dopiskiem — składki członkowskie 

PTS; nazwisko; Oddział Warszawski. Bardzo prosimy o powiadomienie nas o doko-

naniu wpłaty składek na e-mail  Skarbnika RO: e.galazka@stat.gov.pl   lub Sekreta-

rza RO: b.czerwinska@stat.gov.pl .   

 

We wszystkich bieżących sprawach dotyczących działalności Oddziału Warszaw-

skiego PTS można kontaktować się z Radą Oddziału pod adresami: 

w.lagodzinski@stat.gov.pl; b.czerwinska@stat.gov.pl; 

 

 

 

Sekretarz RO       Przewodniczący RO  

/-/ Barbara Czerwińska-Jędrusiak   /-/ Władysław Wiesław Łagodziński   

 

 

 

Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. 
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